
 

 

Boa Vista Serviços faz acordo com FACMAT e 

potencializa atuação no Mato Grosso 

Parceria amplia a capilaridade da base de dados da empresa e a comercialização de 

serviços de proteção ao crédito 

 

A Boa Vista Serviços, maior empresa de controle nacional de informações e 

dados para decisões de negócio de crédito, e a Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (FACMAT), entidade 

representativa que integra a classe empresarial mato-grossense, assinam 

acordo para atuação conjunta em todo o território do Mato Grosso. Com esta 

parceria, 61 novas entidades ligadas ao associativismo para o desenvolvimento 

sustentável da economia passam a integrar a Rede Verde-Amarela da Boa Vista 

Serviços, a mais completa rede de compartilhamento de dados sobre 

consumidores e empresas do Brasil.  

 

“Essa aliança estratégica é muito importante para o ciclo de crédito sustentável 

da região do Mato Grosso. Consumidores e empresas terão inúmeros benefícios 

com a parceria, que vão desde a maior segurança nas decisões do risco de 

crédito até o compartilhamento das informações positivas para apoiar a decisão 

dos clientes, melhorando seus resultados e competitividade”, informa Dorival 

Dourado, presidente da Boa Vista. 

 

Outra importante parceria recentemente firmada pela Boa Vista é com a 

Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás 

(FACIEG), que prevê a adesão aos produtos e soluções do Serviço Central de 

Proteção ao Crédito (SCPC) da Boa Vista, que serão disponibilizados por todas 

as associações do estado. Com as duas parcerias, a Boa Vista, que é a 

administradora do SCPC, amplia sua participação no centro-oeste do Brasil, 

expande sua captação de dados com novos registros sobre transações de 



 

 

negócios, e traz produtos e serviços inovadores para que as Federações 

ampliem suas ofertas de serviços aos seus associados e empresas dessas 

regiões.   

 

Dorival ressalta ainda que o Cadastro Positivo teve sua regulamentação, 

recentemente, e com isso haverá um importante salto de qualidade no mercado 

de crédito. O consumidor poderá ter acesso ampliado e em condições mais 

favoráveis aos empréstimos, enquanto as empresas que concedem crédito 

passam a ter mais ferramentas para medir o risco das operações de maneira 

segura, entre outras vantagens.  O Cadastro Positivo é uma ferramenta mais 

justa socialmente, fazendo a inclusão de um grande contingente de 

consumidores, hoje excluídos do ciclo sustentável do crédito.  

 

As parcerias com a FACMAT e a FACIEG são continuidade do convênio firmado 

com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, a CACB, e essas 

entidades também passam a ter acesso à linha completa de produtos da Boa 

Vista, desenvolvida para atender às necessidades do mercado, cada vez mais 

exigente e competitivo.  

 

Sobre a Boa Vista Serviços 
 
A Boa Vista Serviços, administradora do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), coloca 
ao seu alcance as melhores soluções para a tomada de decisões de crédito e gestão de negócios. 
É a única empresa do segmento de serviços de informações comerciais com controle nacional. 
São mais de 350 milhões de informações comerciais sobre consumidores e empresas e mais de 42 
milhões de registros de transações. 
 
A empresa também se destaca no mercado pela inovação e pelo contínuo investimento em 
tecnologia, além de sua capilaridade nacional conquistada por meio de parceria com mais de 2,2 
mil entidades de classe, distribuidores, revendedores autorizados e escritórios regionais. 
 
Com sua ampla oferta de soluções para todos os segmentos da economia, a Boa Vista também 
possui serviços e soluções que ajudam o brasileiro a cuidar bem do seu nome, prevenindo-se 
contra fraudes e a usar o crédito de forma sustentável. A Boa Vista Consumidor Positivo é uma 
vertical da empresa que possui serviços voltados exclusivamente para o consumidor como a 
campanha “Acertando suas Contas”, maior iniciativa de promoção da sustentabilidade do crédito 



 

 

no País, o serviço de utilidade pública “SOS Cheques e Documentos”, que aumenta a prevenção 
contra fraudes, o serviço “Consulta de Débito” e diversas iniciativas de Educação Financeira.  
 
A Boa Vista também apoia a efetiva implantação do Cadastro Positivo no país, contribuindo para 
que mais brasileiros tenham acesso ao crédito e os diferentes segmentos tracem suas estratégias 
de negócio a partir de uma melhor compreensão dos consumidores no mercado brasileiro. 
 
Para mais informações, visite o site www.boavistaservicos.com.br ou ligue para (11) 3003-0101. 
 
Boa Vista: Consumidores e Empresas do mesmo lado. 
 
 
Você também pode acessar os indicadores da Boa Vista no endereço: 
http://www.boavistaservicos.com.br/imprensa/indicadores-economicos 
 

Acompanhe a Boa Vista nas redes sociais:  
 
Mais informações: 
Tamer Comunicação - (11) 3031-2388 

http://www.boavistaservicos.com.br/
http://www.boavistaservicos.com.br/imprensa/indicadores-economicos
http://www.facebook.com/pages/Boa-Vista-Servi%C3%A7os/134596963267080
http://www.facebook.com/pages/Boa-Vista-Servi%C3%A7os/134596963267080
http://www.linkedin.com/company/boa-vista-servi-os
http://www.linkedin.com/company/boa-vista-servi-os
http://www.youtube.com/user/boavistaservicos

